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Záverečný účet Obce Beša
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2017 uznesením č.
124/2017.
V priebehu roka bol zmenený dvakrát:
- rozpočtovým opatrením č. 1 schválený dňa 15.6.2018 uznesením č. 142/2018
- rozpočtovým opatrením č. 2 schválený dňa 14.12.2018 uznesením č. 13/2018
Rozpočet bol nasledovný :
Rozpočet obce k 31.12.2018

Schválený rozpočet
v€
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

344 700,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
v€
358 400,00

284 700,00
0,00
60 000,00
0,00
344 700,00

286 420,00
366,00
71 614,00
0,00
358 400,00

244 000,00
86 400,00
14 300,00
0,00
0,00

263 520,00
80 580,00
14 300,00
0,00
0,00
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v €
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
358 400,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

363 994,53

101,56

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

311 541,88

101,77

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

232 651,02

108,76

1) Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
286 420,00
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
213 790,00

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 175 000,00 € z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 195 430,75 €, čo predstavuje plnenie na
111,67 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 21 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 19 963,33 €, čo je
94,17 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 17 447,25 €, dane zo stavieb boli vo
výške 2 516,083 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške
1 196,36 €.
Daň za psa
Z rozpočtovaných 540,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 552,97 €, čo je 102,40
% plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 28,00 €.
Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 23,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 49,00 €, čo je 213,04
% plnenie.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Z rozpočtovaných 60,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 57,00 €, čo je 95,00 %
plnenie.
Daň za jadrové zariadenie
Z rozpočtovaných 9 467,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 9 466,72 €, čo je
100,00 % plnenie.
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Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Z rozpočtovaných 7 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 7 131,25 €, čo je
95,08 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 6 271,16 €.
b) nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
20 460,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

18 082,88

88,38

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 20 460,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 18 082,88 €, čo je
88,38 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 240,00 €, z prenajatých
bytových a nebytových priestorov vo výške 17 531,21 € a z prenajatých strojov, prístrojov
a zariadení vo výške 311,67 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na príjmoch
z vlastníctva majetku vo výške 1 370,63 €.
c) iné nedaňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
17 536,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

24 180,99

137,89

Administratívne poplatky
Administratívne (správne) poplatky z rozpočtovaných 1 400,00 € bol skutočný príjem
k 31.12.2018 vo výške 1 362,00 €, čo je 97,29 % plnenie.
Za porušenie predpisov
Z rozpočtovaných 57,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 57,30 €, čo je 100,53
% plnenie.
Z predaja výrobkov, tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 9 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 10 483,73 €, čo je
113,95 % plnenie.
Za školy a školské zariadenia
Z rozpočtovaných 953,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 913,00 €, čo je 95,80
% plnenie.
Za stravné
Z rozpočtovaných 1 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 501,00 €, čo je
100,06 % plnenie.
Z predaja hnuteľného majetku
Z rozpočtovaných 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 194,40 €, čo je 97,20
% plnenie.
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Za odber vody
Z rozpočtovaných 1 200,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1 141,38 €, čo je
95,12 % plnenie.
Z účtov finančného hospodárenia
Z rozpočtovaných 150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 149,78 €, čo je 99,85
% plnenie.
Z príjmov od fyzických osôb
Z rozpočtovaných 18,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 1,93 €, čo je 10,72 %
plnenie.
Z náhrad poistného plnenia
Z rozpočtovaných 892,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 891,59 €, čo je 99,95
% plnenie.
Z odvodov hazard. a podobných hier
Z rozpočtovaných 24,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 26,25 €, čo je 109,38
% plnenie.
Vratky
Z rozpočtovaných 1 254,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2 480,48 €, čo je
197,81 % plnenie.
Z refundácie
Z rozpočtovaných 132,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 165,54 €, čo je 125,14
% plnenie.
Iné
Z rozpočtovaných 190,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 183,83 €, čo je 96,75
% plnenie.
d) Prijaté granty a transfery
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
35 000,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

36 992,71

105,69

Z rozpočtovaných transferov 35 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške
36 992,71 €, čo je 105,69 % plnenie.
Obec prijala nasledovné granty a transfery :
P. č.
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ
Okresný úrad Nitra, OŠ
Okresný úrad Nitra, OŠ
Okresný úrad Nitra, OŠ
Okresný úrad Nitra, OŠ

Suma v €
28 779,00
365,00
400,00
10,00

Účel
Školstvo (ZŠ) –normatívne bežný
Vzdelávacie poukazy
Výchova a vzdelávanie zo SZP
Učebnice
6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Okresný úrad Nitra, OŠ
Okresný úrad Nitra, OŠ
Ministerstvo dopravy, výstavby
Ministerstvo dopravy, výstavby
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Okresný úrad Levice
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
Úrad práce, soc. vecí a rodiny

1 000,00
993,00
715,95
27,86
212,85
26,00
61,53
2019,92
526,86
1 408,86
83,00
362,88

Škola v prírode
Predškolský ročník MŠ
Stavebná činnosť
Doprava
Register obyvateľov a hlás. pobytu
Register adries
Životné prostredie
Matrika
Voľby
Zamestnanosť - § 50j
Školské potreby pre deti v HN
Stravné pre deti v HN

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

2) Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
366,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

365,72

99,92

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

52 086,93

72,73

3) Príjmové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
71 614,00

Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Z rozpočtovaných 20 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 4 864,40 €, čo je
24,32 % plnenie.
V roku 2018 boli použité nevyčerpané prostriedky z náhradnej výsadby drevín v sume
4 864,40 € v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..
Prevod z rezervného fondu
Z rozpočtovaných 54 614,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 47 222,53 €, čo je
91,49 % plnenie.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 143/2018 zo dňa 15.6.2018 bolo schválené použitie
rezervného fondu v sume 7 536,00 € a uznesením č. 12/2018 zo dňa 14.12.2018 bolo
schválené použitie rezervného fondu v sume 39 686,53 €. V skutočnosti bolo plnenie v sume
47 222,43 €.
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3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v €
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
358 400,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

310 940,97

86,76

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

248 060,35

94,13

1) Bežné výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
263 520,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výkonné a zákonodarné orgány
Finančná a rozpočtová oblasť
Iné všeobecné služby
Všeobecné verejné služby i.n.
Civilná ochrana
Verejný poriadok a bezpečnosť i.n.
Cestná doprava
Nakladanie s odpadmi
Ochrana životného prostredia i.n.
Rozvoj obcí
Zásobovanie vodou
Verejné osvetlenie
Bývanie a občianska vybavenosť
Zdravotníctvo
Rekreačné a športové služby
Kultúrne služby
Vysielacie a vydavateľské služby
Náboženské a iné spoločenské služby
Predškolská výchova
Základné vzdelanie
Zariadenie pre záujmové vzdelávanie
Školské stravovanie
Ďalšie sociálne služby- staroba
Rodina a deti

Rozpočet
68 000,00
1 770,00
2 020,00
527,00
132,00
120,00
3 200,00
10 816,00
110,00
23 135,00
700,00
8 400,00
9 000,00
11 000,00
4 800,00
10 240,00
357,00
2 630,00
41 025,00
43 460,00
3 825,00
15 800,00
2 000,00
453,00

Skutočnosť
72 585,55
1 702,35
2 019,92
526,86
219,29
39,08
3 004,85
10 725,30
55,90
7 064,97
465,78
5 586,22
8 490,07
10 026,96
4 438,19
9 621,76
79,46
2 205,11
41 599,24
42 809,44
3 859,02
18 689,47
1 799,68
445,88

% plnenia
106,74
96,18
100,00
99,97
166,13
32,57
93,90
99,16
50,82
30,54
66,54
66,50
94,33
91,15
92,46
93,96
22,26
83,84
101,40
98,50
100,89
118,29
89,98
98,43

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
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a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 102 663,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 107 756,65 €,
čo je 104,96 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky zamestnancov obecného úradu,
zdravotného strediska a školstva.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 35 464,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 37 533,72 €, čo
je 105,84 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za
zamestnávateľa.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 114 367,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 90 757,15 €, čo
je 79,36 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, voda, telefón, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné
a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 8 466,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 9 518,24 € , čo
predstavuje 112,43 % čerpanie.
e) Úroky
Z rozpočtovaných 2 560,00 € bolo skutočne čerpané vo výške 2 492,59 €, čo predstavuje
97,37 %.
2) Kapitálové výdavky :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
80 580,00
v tom :
Funkčná klasifikácia
Verejný poriadok a bezpečnosť
Cestná doprava
Rozvoj obce
Bývanie
Zdravotníctvo
Kultúrne služby
Primárne vzdelávanie

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

48 343,49

59,99

rozpočet
1 400,00
30 000,00
590,00
300,00
10 000,00
13 190,00
25 100,00

skutočnosť
0,00
8 948,29
588,00
258,16
8 341,20
6 139,45
24 068,39

v€
% plnenia
0,00
29,83
99,66
86,05
83,41
46,55
95,89

Čerpanie jednotlivých položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) realizácia stavieb a technické zhodnotenie
Z rozpočtovaných 77 753,00 € bolo skutočne čerpané vo výške 46 960,34 €, čo predstavuje
60,40 % čerpanie
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b) prípravná a projektová dokumentácia
Z rozpočtovaných 537,00 € bolo skutočne čerpané vo výške 536,99 €, čo predstavuje 99,99 %
čerpanie
Ide o nasledovné investičné akcie :
- výstavba parkoviska pri zdravotnom stredisku
- rekonštrukcia vnútorných priestorov zdravotného strediska
- rekonštrukcia sociálnych zariadení kultúrneho domu
- obstaranie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školy
- rekonštrukcia kotolne školy
c) nákup strojov
Z rozpočtovaných 2 290,00 € bolo skutočne čerpané vo výške 846,16 €, čo predstavuje 36,95
% čerpanie
3) Výdavkové finančné operácie :
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14 300,00

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

14 537,13

101,66

v tom :
Funkčná klasifikácia
Bývanie a občianska vybavenosť

rozpočet
14 300,00

skutočnosť
14 537,13

v€
% plnenia
101,66

a) splácanie istín dlhodobého bankového úveru rozpočtované vo výške 4 896,00 €,
v skutočnosti vo výške 4 896,00 €, t.j. 100,00 % -né plnenie
b) splácanie istín z úveru ŠFRB rozpočtované vo výške 9 404,00 €, v skutočnosti 9 641,13
€, čo je 102,52 %-né plnenie

4. Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho: bežné príjmy obce
Bežné výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho: kapitálové príjmy obce
Kapitálové výdavky spolu
z toho: bežné výdavky obce
Kapitálový rozpočet

Skutočnosť k 31.12.2018
v€
311 541,88
311 541,88
248 060,35
248 060,35
+63 481,53
365,72
365,72
48 343,49
48 343,49
-47 977,77
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Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
rozpočtu
Príjmy z finančných operácii
Výdavky z finančných operácii
Rozdiel finančných operácii
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

+15 503,76
1 290,03
+14 213,73
52 086,93
14 537,13
+37 549,80
363 994,53
310 940,97
+53 053,56
1 290,03
+51 763,53

Prebytok rozpočtu v sume 15 503,76 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený
o vylúčené
prostriedky v sume 1 290,03 € navrhujeme použiť na zvýšenie rezervného fondu v sume
14 213,73 €.
Zostatok finančných operácií v sume 37 549,80 € navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu v sume 37 549,80 €.
V zmysle ustanovenia § 16 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmenne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods.
3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku sa vylúčujú:
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume
1 110,26 €
b) nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v sume 179,77 €
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2018 vo výške 51 763,53 €.
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5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný

Suma v €

ZS k 1.1.2018

61 135,61

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

30 861,71

rozpočtový rok
- ostatné prírastky

0

Úbytky - použitie rezervného fondu spolu

47 222,53

- uznesenie č. 143/2018 zo dňa 15.6.2018

7 536,00

- uznesenie č. 12/2018 zo dňa 14.12.2018

39 686,53

- krytie schodku hospodárenia

0

- ostatné úbytky

0

KZ k 31.12.2018

44 774,79

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica.
Sociálny fond

Suma v €

ZS k 1.1.2018

420,84

Prírastky - povinný prídel

947,00

Úbytky - stravovanie

357,40

- ostatné úbytky

700,00

KZ k 31.12.2018

310,44

Fond prevádzky, údržby a opráv
Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv sa vykonáva v súlade s § 18 zákona 443/2010 Z.z.
v z.n.p. O použití rozhoduje obecné zastupiteľstvo
Fond prevádzky, údržby a opráv
ZS k 1.1.2018

Suma v €
5 407,30
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Prírastky – 0,5 % z nákladov na obstaranie

1 110,26

nájomného bytu
Úbytky -

0,00

KZ k 31.12.2018

6 517,56

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v €
AKTÍVA
Názov
Neobežný majetok spolu

ZC-ZZ k 1.1.2018

ZC-KZ k 31.12.2018

783 523,54

800 546,59

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

663 176,60

680 199,65

Dlhodobý finančný majetok

120 346,94

120 346,94

Obežný majetok spolu

154 006,78

154 692,15

893,98

793,26

5 669,76

4 427,94

147 443,04

149 470,95

11 539,93

10 937,21

949 070,25

966 175,95

z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Časové rozlišovanie

SPOLU

PASÍVA
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku

ZZ k 1.1.2018

KZ k 31.12.2018

635 847,03

680 193,04

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

635 847,03

680 193,04

Záväzky

256 143,16

239 522,63

z toho :
Fondy účtovnej jednotky
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z toho :
Rezervy

900,00

900,00

0,00

0,00

227 298,99

217 547,46

18 132,17

16 159,17

9 812,00

4 916,00

57 080,06

46 460,28

949 070,25

966 175,95

Zúčtovanie medzi subjektmi VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery
Časové rozlišovanie

SPOLU

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v €

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- nevyfakturované dodávky
- iné záväzky
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2018

163,07
7 125,57
4 818,88
963,86
666,10
21,69
2 400,00
16 159,17

z toho v lehote
splatnosti

163,07
7 125,57
4 818,88
963,86
666,10
21,69
2 400,00
16 159,17

z toho po
lehote
splatnosti
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ
ŠFRB
Prima

Účel

bytovky
krátkodobý

Ročná
splátka istiny
za rok 2018
9 641,13
4 896,00

Ročná
Zostatok úveru
splátka
(istiny)
úrokov
k 31.12.2018
za rok 2018
2 267,67
217 237,02
224,92
4 916,00

Rok
splatnosti

2027
2019

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom
roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
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prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie
projektov EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej
sumy dlhu obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018
Zostatok istiny
k 31.12.2018
4 916,00

Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2017
292 075,23

Suma v €

311 541,88
311 541,88
4 916,00

217 237,02

222 153,02
217 237,02

217 237,02
4 916,00
§ 17 ods.6 písm. a)
1,68 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2017:
- skutočné bežné príjmy obce
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z MF SR ....
- príjmy z náhradnej výsadby drevín

Suma v €

311 541,88
311 541,88
42 371,00
39 934,00

15

- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov
- grant
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017*
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného
splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018**
Suma ročných splátok
vrátane úhrady výnosov za
rok 2018**
14 537,13

2 437,00
269 170,88
269 170,88
14 537,13

4 896,00
9 641,13

14 537,13

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2017*

§ 17 ods.6 písm. b)

269 170,88

5,40 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nemá založenú príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým
osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky

Telovýchovná jednota - bežné výdavky

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

3 500,00

3 500,00

0

K 31.12.2018 bola vyúčtovaná dotácia TJ.

10. Podnikateľská činnosť
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia.
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11. Finančné usporiadanie vzťahov voči






zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtu iných obcí
VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Obec nie je zriaďovateľom právnických osôb.
b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Okresný úrad
Nitra
Ministerstvo
vnútra SR
ÚPSVaR Levice

Účelové určenie grantu, transferu

Školstvo
- bežné normatívne výdavky
Vzdelávacie poukazy
- bežné výdavky
Výchova a vzdelávanie SZP
- bežné výdavky
Učebnice
- bežné výdavky
Register adries
- bežné výdavky
Stravné pre deti v HN
- bežné výdavky
Ministerstvo
Matrika
vnútra SR
- bežné výdavky
Ministerstvo
Register obyvateľov a hlásenie
vnútra SR
pobytu- bežné výdavky
Ministerstvo
Životné prostredie
vnútra SR
- bežné výdavky
Ministerstvo
Doprava
dopravy,výstavby - bežné výdavky
Okresný úrad
Predškolský ročník MŠ
Nitra
- bežné výdavky
Ministerstvo
Stavebná činnosť- bežné
dopravy,výstavby výdavky
Okresný úrad
Voľby
Levice
-bežné výdavky

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018 v €

Suma použitých
prostriedkov
v roku 2018 v €

Rozdiel
(stĺ.3stĺ.4 )

28 779,00

28 779,00

0,00

365,00

365,00

0,00

400,00

400,00

0,00

10,00

10,00

0,00

26,00

26,00

0,00

362,88

311,00

2 019,92

51,88
vrátené
2 019,92
0,00

212,85

212,85

0,00

61,53

61,53

0,00

27,86

27,86

0,00

993,00

993,00

0,00

715,95

715,95

0,00

526,86

526,86

39,93
vrátené
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ÚPSVaR Levice

Zamestnanosť - § 50 j
- bežné výdavky

1 408,86

1 408,86

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec v sledovanom období neuzavrela zmluvu so štátnym fondom.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Spoločný obecný úrad miest
a obcí Tekova - Levice

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018 v €

3 665,83

Suma použitých
prostriedkov v roku
2018 v €

Rozdiel
(stĺ.3-stĺ.4 )

3 665,83

0,00

V sledovanom období obec poskytla na financovanie Spoločného obecného úradu miest
a obcí Tekova so sídlom v Leviciach transfer zo zdrojov zo ŠR v sume v 2 911,25 € a
z vlastných zdrojov v sume 754,58 €. Tieto prostriedky boli riadne vyúčtované a použité na
bežné výdavky súvisiace s činnosťou SOcU.
e) Finančné usporiadanie voči VUC
Obec

x

Suma
poskytnutých
prostriedkov
v roku 2018 v €

0,00

Suma použitých
prostriedkov v roku
2018 v €

0,00

Rozdiel
(stĺ.3-stĺ.4 )

0,00

12. Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Beša s c h v a ľ u j e Záverečný účet obce a rozpočtové
hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo obce Beša schvaľuje použitie prebytku v sume 51 943,30 € zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu.
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